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Buz fabrikası 
Tes1sabn tevsii kararlaş· 

tırıldı 
Belediye buz fabrikasının rit

tikçe artan buz ihtiyacını çok 
müşkülatla karşılamağa çalıştığını 

görmüş ve fabrikayı genişletmeğe 
karar vermiştir. Gelecek seneye 
kadar lılu iş tamamlanacak ve is· 
tihsalat iki misline çıkarılacaktır. 

Piyasamızda Alman İngiliz 
rekabeti 

Şehrimize ıelmiş elan Alman 
firmaları mümeiilleri ile lngiliz 
ticaret birliği arasında bir müba· 
aya rekabeti ba4lamıştır. Şimdilik 
tiftik mübayaasına ehemmiyet ver· 
mektecfüler. Almanların memleke
timizde bazı ticaret evleri kura· 
rak dofruca müstahsilden mal al
mak istedıkleri söylenmektedir. 

Anadoludan yapağı 

mübayaası 
Şehrimizdeki fabrikalar lstan· 

bul piyasasında ihtiyacı karşıla

yacak nisbette yapağı bulamadık
larından yapağ"ı yetiştiren mer
keılerden mubayaada bulunmalaıı 
için mütehassıs eksperlerden bir 
ırupu Anatloluya ıöndermişlerdir. 

Basma tevziatı 
Ticaret ofisi tarafından Maca

ristandan getirilen basmalar, Ti· 
caret Vekaleti tarafın~n hazırla· 
nan talimat dairesinde muhtelif 
vilayetlere tevzi edilecektir. Tev
zi hakkında bugünlerde emir bek
lenmektedir. 

Ham kauçuk geldi 
Son haf ta içinde memleketi

mize dış memleketlerden mühim 

miktarda ham kauçuk gelmiştir. 

Yakında 160 . ton kauçuk daha 
beklenm~ktedir. Deri f abrikalarıoın 
da cenubi Amerikadan beklediği 

ham serilerden bir kısmı gelmiştir. 

Yağ, lastik va çuval 
fiyatları 

Fiyat Murakabe komisyonu dün 
toplanarak yat ve çuval mesele
sini rörüşmüştür. Komisyon dün
kü içtimada çuval fiyatlarını ve 
azami kar yUzdelerini tesbit et
mek için çuvalcıları, yaf fi-
yatlarını tesbit etmek üze-
re, yağ tüccarlarını, kauçuk 
ve lastik fiyatlarını tesbit 
etmek, fabrikaların perakende 
aatışlarıoa mani olmak için las

tikçi, ayakkabıcıları ve satışla· 
rında narh fıyah üzerinden et 
verilmediği iddiasile yapılan şi

kayetler üzerine celepler davet 
edilmiş ve hepsinin ayrı ayrı ma· 
)ı1matlarına müracaat edilmiştir. 

Komisyon bütün bu meseleler 
hakkında önümüzdeki içtima dev· 
resinde karar verecektir. 

Öğrendiğimize ıöre, çuvalcılar 

beher çuvalın 75 - 80 kuruşa sa
tıldığı takdirde idare edebilece
ğini iddia etmekte, komisyon 
ise çuvallara azami olarak 56 
kuruı fiyat tesbit etmektedir. 

HER GON ÇIKAR IKTISADi, MALI, TICARi YE ZiRAi -
~ .... 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Ardahan Ask. SAK.: 
Bulıur 1852 

Ank. Lvz. SAK.: 
Perde 1872 
Karpit naftalın 1S7l 

Ankara Jandarma SAK 
Mahruti çadır 1857 
B:ı.haeski Ask. SAK.: 

K. ot 1866 

Bolayır Ask. SAK 
Sıjn eli 1857 

Çanak. Ask. SAK 
Sadeya~ı 1867 

U. D. Yolları: 

Bezli l&stık hortum 1859 
Putrel demiri 18ıı0 
Alalı cerrahiye, ameliyııtlını:ıe, mua yene 
ve pansuman masaları fizik tedavi ban· 

yolun 1858 
Balast 1858 

D. Bayazıt Ask. SAK.: 
Pirinç 1845 

Erzurum Ask. SAK 
Çam oduı:ıu 1868 

Harta U. Müd.: 
Yataklık ut 185/ 

lst. Komut. SAK.: 
K. ot 1858 
Sebze 18i0 

lst. jandarma SAK 
Mıh 1859 

İstanbul Belediyesi: 
Ronlgeo fılmi ecza \"e alalı 1868 

hınir Belediyesi: 
Kanalizuyon yaptırılma11 1862 

Konya Halk Partisi Reisliği: 
Taş ıhznrı 1858 

Kars Ask. SAK 
Muhtelif sebze 1871 

M. M. V. SAK 
Kamyon tamiri 1871 
Çnma.mlık bez 1869 
O(o nmpulu akümülatör 1872 
Benzin ıiizme güdereııi 1867 
Hıtrici fotin 1858 
Yazlik elbiıelık bez 1870 

Nafıa Vekaleti 
Yeni maarif mntbaasınıla kapı, merdiven, 

döııeme v. 11. inşııalı 1859 
Orman Koruma Gen. Komut.: 

Çinko matra kılıflı 1860 

Polatlı Ask. SAK.: 
Mazot, silindir yağı, odun, gaz 1858 
Muhtelif erzak 1858 
P. T. T. U. Müd. Ank. 

Onlu nntral 1867 
Bakır manşon 1867 
Çinko 1859 
Reşadiye Belediyesi: 

Dükkaı:ı ioş•sı 1859 

Samsun P.T.'f. Müd.: 
Poıta nakli 1868 

Sıvas İnhisarlar Müd.: 
Tuı. nakli 1872 

Tophane Lv. SAK 
Eıı1111s dö mant 1869 
Alüminyum çadır dü~mesi 1866 
Ôküı nalı 1872 

Topkapı Maltepesi Ak. SAK.: 
Sııdeyağı 1868 

Trabzon Ask. SAK 
Odun 1870 

Tunceli Bayındırlık Direk•: 
Yol tamiri 1858 

MUNAKA ALAR' 
inşaat-Tamirat-Nafıa:, işleri-Malzeme-Harita 

Çoruh Nafıa MUdUrlUAUnd en: 

On beş bin lira bedeli keşifli Hopa-Kars yolunun 65 inci kilomet
resindeki heyelanın tevkifi için inşa edilecek istinat duvarları ile tah
ribatın tamiri işi yirmi bir ıün müddetle ve kapalı Zo.rf usulile eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 1 eyli\! 1941 pazartesi ıünü saat 15 de Çoruh nafıa mü· 
tlüdtü dairesinde yapılacaktır. 

istekliler evrakı fenniyeyi Çoruh nafıa müdürlil~ünde okuyaltilir

ler. 
lıt~kliler bu ıibi inşaatı yapmış elduğunu gösterir vesikayı g-aztı.' 

yarak ihale ı-ününd~n laakal üç gün evvel .b~r istida ile vilayette wü
racaatla ehliyet vesıkalan almaları muktazıdır. 

İstekliler bia yüz yiı mi beş liralık muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu cari seneye ait ticaret odası makbuzu ve ehliyet ve
sikasile teklif mektuplarını ihale günü olan 1 eylQl 1941 pazartesi 
günü saat 14 de eksiltme k~misyonu riyasetine teslim edecektir, Pos· 
ta olıın gerikmeler kabul edılmez. 

Tasfiye Ha'intle Ankara Blektrlk T. A. Şirketinden: 

Takriben 571. metre kare kaldırım yaptırılacaktır. Bunu teahhUt 
etmek ve 1.9.1941 tarihine kadar teklif mektubu vermek istiyen lerin 
şartnamesini meccanen. ~lmak ve planı görmek üzere şirketin tesisa; 
ıubesine müracaatları ılan olunur. 

Tekat Nafı• MUdUrlUiUnden : 

Erbaa-Samsun arasında 26 1-655 inci kilometrede 15701 lira 88 ku
ruş bedeli keşifli Yemişan köprüsü inşaatını kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuşsa da talip bulunmadığından 5.8.941 tarihinden itiba
ren bir ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiş olduğ-undan mez
kQr inşaata talip olanların ihale kanunu. mucibince icap eden vesika
ları ve kati teminatının yatırıldığına daır makbuziyle birlikte Tokat 
nafıa dairesine müracaatları ilan olunur. 

lçel Nafı• MUdUrlUGUnden: 
Mersinde inşa edilecek nafıa silindir makineleri garajı ıçın tanzim 

edilen 8479.59 liralık keşif evrakı üzerine açık eksiltmeye konulmu1· 

tur. 
Eksiltme 29.8.941 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 11 de 

Mersin naha müdürlü~ünde ttftkkül eden komisyonda yapılacaktır. 

19 At-ıtos 1941 

~----------~ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hu!lusl Daire 

!LAN ŞARTLAR! 
ldarebanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~----------------~ 
eslekf Organıdır 

Muvakkat teminat mlkdarı 636 liradır. 
istekliler muvakkat teminat parasını veya teminat mektubunu, ti

caret odası vesikasını ve nnfııı ınüdiirlüğünden üç gün evvel alacak
ları ehliyet vesikasını komisyona ibraz elmeğe mecburdurlar. 

Fazla malOmııt almnk istiyenlerin nafıa uıüdilrlüfüne müracaatları 
• ilan olunur. 

Elazığ Vlliyeti Daimi EncUmeninden : 

Elazığ Diyarbakır yolunun 9 500-14 üncil kilometreleri arasın· 
da yapılacak tamiratı esasiye 12.8.941 tarihinden itibaren bir ay için
de pazarlıkla yaptırılacııktır. 

Keşif bedeli 21064 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 1579 lira 
82 kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Keşif cetveli hülasaııı. 
B - Eksiltme şartnamesi. 
C - Hususi ve fenni şartname. 
Ç - Bayındırlık işleri renel şartnamesi. 
D - Mukavele projesi. 

lsteklileıin bu evrakı Elazığ nafıa müdürlüfünde görebilirler. 
Pazarlı~a iştirak edebilmek için Elazığ vilayetinden alınmış Jart-

name mucibince bu işe mahsus eblıyet vesikası yukarda yu.ılı mik
tarda muvakkat teminatı gösterir banka mektubu veya makbuzu ve 
ticaret odasının kayıt vesikası gösterilmesi lazımdır. 

Pazarlık daimi encümen dairesinde yapılacııktır. Talip olanların 
yukarda yazılı vesikalarile Elazığ vilayeti daimi encümenine müracaat 
ey lemeieri ilan olunur. 

Ankara Beledlyeslnden : 

Mühtelif yerlerde yaptırılacak etobüs bekleme yerlerine istekli 
çıkmadığınc!arı bir ay içinde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeıi 10504 lira 75 kuruştur. 
Teminat 787 lira 85 kuruştur. 
Şartname, kroki ve cetvelini g-örmek ve 53 kuruş mukabilinde 

almak istiyenlerin her ıün encümen kalemine ve isteklilerin de 22 
ağustos 941 cuma günü saat 10,30 da belediye dairesinde müteşekkil 
daimi encümene müracaatları. 

Konya Nafıa MUdUrlUiUnden 

Konya Erkek Orta okuluda yapılacak tamirat ve tadilata ait 
24960 liralık iş 12.8.941 den 1.9.941 Pazartesi ye kadar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu iş için muvakkat teminat 1872 liradır. 
Eksiltme 1.9.941 Pazartesi ıünü saat 15 de Nafıa dairesintien mü

teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe ait keşifname, şartname vesair evrak her fÜn Nafıa mü· 
dürlüğ'ünde görülebılir. 

Tııliplerin teklif evraklara meyanında inşaatın fenni cihetlerini 
deruhte eylediğine dair bir yapı fen adamanın taahhütnamesini, tica
ret odıısı vesikasını ve şimdiye kadar yapmış oldu.darı işleri ve bun· 
)arın bedellerini gösterir vesıkalarıyle bıı lıkte. ıhale ~ününden en az 

üç ıüa evvel Vilayete muracaat ve alacakları ehliyet vesikasının tek· 

lif mektubu ile beraber içine koymaları ve ihale günü saat 14 de ka· 
dar Nafıa Mudürlüğüne vermnleri veya vaktında posta ile rönderme• 
leri ilan olunur. 

lstanbul llelediyealnden 

Üsküdar meydanının asfalt kaplanması işi kaplı zarf uıulile ekıilt· 
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 73284 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 4912 lira 42 ku· 
ruştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ıenel, hususi ve fenni şart• 
nameleri proje keşif hulasasile buna miiteferri diter evrak 366 kuruş 
mukabilinde viliyet nafıa müdürlüfünden verilecektir. 

lhııle 2.9.941 salı günü saııt 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya me.ktebları, ihale tarihinden 

8 gün evv~l vilayet nafıa müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikasikaları imulı şartname 
ve kanunen ibrazı lazım relen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanu
nun tarifah çevresinde hazırhyacakları teklıf mektuplarını ihale rilnfi 
saat 14 e kadar daimi encilmene vermeleri lazımdır. 

Devlet Deniz Yolları isletme Umum MUtlUrlUIUnden: 
13 ağustos 1941 tarihinde saat 15 te yapılacafı il~n edi~diti .hal· 

de yazılı vaktinde talibi çıkmıyan Burgazadası vapur ıskelesı tamırah 
eksiltmesi kapalı zarf usulile 21 ağustoa perşembe giinü saat 15 te 
yapılacaktır. isteklilerin yevmi mezkılrda .kapalı za~fları saat 14 e ka
dar alım satım komisyonu reislitioe .ıevdı etmelerı. 

Çifteler H•r• 11 MUtlUrlUIUnd an: 

Mahmudiyede tamir ve tadil edilecek 22746 lira 16 kuruş keşif 
bedeli at ahırının eksiltmesi 14.8.941 günü yapılamadıfından bu 

tarihten itibaren bir ay içinde ayni evsaf ve şerait daire:ıinde pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat 1705 lira 96 kuruı olup kejif, proje, fıtnımt 
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Bu gün ilan lunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
ve sair evrak Mahmudiyede bara Eıkiş birde nafıa 

I' her zaman rörülebilir. ~·--~: 
lıteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerini haiz oİaıalırı ,f ıı. 

Claıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

l•t••t, T•rnlrat, N•fıa l9lerı. M•lzeme, Harita 

Köprll bııı köprilaü tamiri 
U•umi hell inş. 
Beytla~ ltöprilıü tamiri 
Edirne erkek talebe yurdu binası tamiri 
K61 koaafını sıva ve beton iıi 
Umumi beli inı. 
Meralı köprtlail tamiri 
Kınkkalede yap. inıaat (şart. 114 kr.) 
Kecaçay berinde bir reilllltör ile Kocaçay sat ıa· 

bil nlanma kanalları hafriyat vo ioıaat ve mil· 
rivetter clereai iılih itleri (lart. 1344 k.) 

Dilkkln ta•iri (temcl.) 
Depo inı. 

aç. eks. 
,. 
~ 

aç. eks. 

ai. elcs. 
paz. 
kapılı a. 

kapah z. 

5S79 25 
1416 09 
3000 -
377 65 

491 95 
3155 61 

22082 02 
'.l68907 37 

4999 36 
7601 87 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlrart allt Haatahane Lvz. 

Tıbbi ecu: 77 kalem aç. ekı. 2095 

Elektrik Hava•azı·Kalorlfer (Te•l••tı ve M•lzemesl) 

Bakır izole teller NGA 3 kalem kapalı z. 8370 -

Menauc•t. Elbtae, Kundura Ç•m•tır, •· •· 
Kurıuni utarhk: 56800 m 

Kel aatarlıtı: 6000 m 

Lioivert kamaı: 875 m. &O santim (temel.) 
F.lbiH: 12 kat-~apka: 12 ad. 
Battaniye: &O ad. (teati.) 
Yatak: 40 ad.-yastık: 48 acl.·yatak çarıafı: 80 ad.·yor· 

rao kılıfı: 10 ad.·yasbk kılıfı: 80 ad. (temd.) 
Fotinı 5000 çift 
Pijama imali: 1730 ad.-frenk römleti: 2700 aa. 
ıı-. (taıhih) 

paz. 
,. 
> 

aç. eks. 

pa.z. 
aç. eks. 

18050 -
4983 69 

1440 -
1452 -

4ı500 -
Beb. O 55 

ve O 45 

"1obRre. bbro ve ev etı•sı, M119amb• H•h v.s. 

Kilim: 50<..0 ad. 
Kar1ola: 40 ad. (temel). 

paz. 

l. IA•tlt•• ltl•rl Kırtaal~• · Yazıhane Lev•zımı 
Evrakı matbaa (te•d.) 
Şehir tiyatroıu tarafından her OD beJ filııdo Jair aç. eJı:s. 

çıkarılan mecmuanın tabı işi 

l\ereate, Tahta ve aalre 

Çam kereato: 5000 m3 (tart. 1 L.) 
Keroate: 89.160 m 3 

,. 151.572 m3 
• 493.185 m3 

l hla•ur lr.alaa: 50 m3 

Nakltwat. 809altma, YUkletme 

Deniz ıerviıi için motir kiralanması 
Tuz nakli: 400 t. 
Muhtelif nakliyıt ya,.: 17330 t. 

kapalı z. 
ll 

ll 

,. 
pu. 

aç. ekı. 
> 

paz. 

lt.a·htaakat, &en•ln, Makine rall•r• "· .. 
Çam odunu: 25 t. 
Çeltik kömürü: 30 t. 
Karabok kok koaürü: 140 t. 
Odun: 20 t.·212:: 500 k. 
Kuru ıtırru oaaou: 55 t.·meıe 

3()0 k.·fU yatı 100 k, 
S6ıaikek: 32 t. 
Maden kömOril: 30 t. 
Koru a-ürgen odunu: 30 t, 
Odun: 1l7t t. 
Petrolı 60 t. 

llUteterrlk 

Adana pamufu: 1650 k. 
Kınnap: 50 it. 
Katru yafı: 2000 t. (ıart. 3 l.) 

ID&nfal 

Arka çantaaı: 5000 ad. {lart. 175 kr.) 
Kllçtllc kuan: 100 ad. 
Tamirat malzem11i 

•raak, Zahire, Et, Sebze, y, •· 

Satır eti: 40 t. 
Ot: 270 t. 
K. ot: 400 t. 

,. ı 500 t. 
Sat: 7 t. 
Yoturt: 7 t. 
Patlıcan: 13 t.-patates: 13 t. 
Saıaan: 5760 t. 
K. ot: 4320 t. 
Balyeli kuru et: 300 t. 

kö1110rQ: 

Patlıcan: 72 t. • a11ekadın fasulye: 72 t. • doma• 
tea: 22.5 t. • biber: 12 t. • bamye: 12 t. (milt• 
tıahhit Allll ve bo11bına) 

aç. eki. 
,. 

• 
aç. eb. 
aç. elı:ı. 

> 

> 

• 
kapalı z. 

aç. ei(s. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 
pu. 
aç. eb. 

paı. 

,. 
,. 
.. 
.. 
ll 

• 
paz. 

• 
aç. ekı. 

.. 

17000 -
1120 -

1534 -
1080 -

313000 -
2050 6S 

3486 15 
11836 44 
3500 -

112040 -

758 -
360 -

4830 -

t. 33 -
t. 25 -

23580 -
12210 -

1050 -
150 -

2oooeo -
34500 -

9512 90 

18000 -
20600 -

20000 -
1120 -
1400 -

lı: o 05 50 

19005 -

işi ba~arabilecek ehliyeti fenniye vesikasını hamil boluO 
b~~ ~ 

Teminat Müracaat yeri Qllnü S.a t iiı t 

Ankera Valllljlnllen : 
1 

~. • 

418 44 Samsun Vilayeti 28-8-41 15 -
106 20 Terme Beletliyesi 21-8-41 16 -

İzmir Viliyeti 1-9-41 11-
Edirne Maarif Mnd. 25-8-41 15 -
Yarma Köyil Mubtarlıfı Sıva5 . 1-9-41 

Hassa Belediy .. i 20-8-41 14 -
236 67 Aydın Vilayeti 28-8-41 16 -

3312 31 Aık. Fab. U. Müd. SAK Ank. 29-8-41 14-
14506 31 Nafıa Vekaleti 12-9-41 ıs -

Ank. Valili fi 21-8-41 15 30 
576 14 T. H. K. Genel Mrk. Ank. 4-9-41 15 -

157 20 lst. Belediyesi 3-9-41 14 -

627 75 0.9.Y. Ank. ve H.pışa Sevk Şeflifi 17-9-41 15 -

1351 50 Tophane Lvz. SAK 
373 77 > 

lıt. Gümrükleri Başmüd. 
Trabzon Belediyesi 

108 - Maliye Vekaleti Aok. 
101 99 • 

6375 - M. M. V. SAK 
162 49 lst. Sıhhi Müoueseler SAK 

2250 - M. M. Vekaleti Hava SAK 
84 - Maliye Vekaleti 

115 67 İzmir Vilayeti 
81 - lst. Belc:diyesl 

20-8-41 15 30 
20-8-41 15 30 
30-8-41 10 -
22-8-41 15 -
22-8-41 15 -
22-8-41 16 -

6-9-41 11 -
27-8-41 15 30 

4-9-41 11 -
22-8-41 14 -

~ 

21-8-41 11 -
3-9-41 14 -

16270 - D.e. YollarıAnk. ve H.paıa Vezneleri 2-9-41 15 -
153 8) Denizli Sıhhat ve içtimai Muavenet 5-9-41 14 -

Müd. 
261 46 .. 5-9-41 14 -
887 73 • 5-9-41 14 -
525 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 27·8·41 14 30 

45 - Trabzeo Sahıl Sihbiye Mrk. 
180 - Sıvas lohiıarlar Ba4müd. 

8409 - Bolayir Aık. SAK. 

25-3-41 15 -
20-8-41 15 -

1-9-41 16 -

56 25 Sivaa Lise Müd. 29-8-41 
27 - .. 29-8-41 

362 25 ,. 29-8-41 
Bursa Nafa Dairesi SAK 29-8-41 
lneiöl Hut. lıSa4tab. 27-8-41 

79 20 Bursa Kız Lisesi Müd. 4-9-41 
56 25 • 4·9-41 
33 75 ,. 4-9-41 

1768 50 lst. Komutanlıtı SAK Fıoaıkh 4-9-41 
1831 50 Asit. Fabr. U. Mücl. SAK Ank. 27-8-41 

71 75 lst. Belediyesi 3-9·41 
2'.l 50 Kayseri Aık. SAK 28-8·41 

11250 - O.O. YollırıAok. ve H.paşa Vezneleri 3-9-41 
M. M. V. Hava SAK 6-9-41 
Bursa Aak. SAK. 22-8-41 
Ank. Yaliliti 21·8-41 

2700 - Bursa Aak. SAK. 23·8·41 
3240 - Trabzon Aık. SAK 27-8-41 
3300 - Karaaf aç Ask. SAK 3-9-41 
3Q08 - Erzurum Ask. SAK 22-8-41 

84 - Çorlu Aık. SAK. 26-8-41 
105 - • 29-8-41 

Hadımköy Uşak Tabya Ask. SAK 21-8-41 
Urfa Ask. SAK 14-9-41 

,. 12-9-41 
1240 - Yeıilköyde Halkalı Ziraat Mektebi 25-8-41 

Civarında Ask. SAK 
1426 - > 25-8-41 

14 -
14 -
14 -
16 -
15 -

10 -
10 -
10 -
16 30 
10 30 

1'4 -
11 -
15 -
11 30 
16 -

11 -
11 -
lb -
11 -
16 -
10 -
15 -
17 -
17 -
15 -

14 -

Keıif bedeli 5000 liradan ibaret l>ulunan Ankara Zir•' 111 
ve makineleri mektebi binasının tamirat işi ı. 9. 941 pazartd' r \' 
saat 15 to ihalesi yapılmak üzere pazarhta konulmuştur. l ıe 

Muvakkat teminat 375 liradır. l'l~•ıı 
lıteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzlariyl• ~~c, 

it içi o Nafıa müdürliltilnden alacakları fenni ehliyet vesikalı 
1 
"tl 

milen yukarıda adı geçen gün ve saatte daimi encfimerıe ı~IOI Ilı 
Buna ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlü~üodt • ' 

bilecekleri. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr alat, Hastahane Lvz. 
--~--------------------~----------~----

81 h hat ve içtimai Muavenet VeklletJ Merk"j 
Hıfzıssıhha EnstltUsU Satınalma Komisyonu"' 

Muhammen tıfo 

' 
Cinsi Miktarı bedeli te!J' ıe 

Çiçek aşışı tüpü 10 kişilik 400000 4000 ) 
> J) • 5 ,. 200000 120 ) 
> ,. • 1 > 500000 1700 ) 
Merkez hıfzısıhba enstitüsü ihtiyacı için cins ve mild','; 

bammen bedelile muvukkat teminatı yukarıda göııterileo çıÇ , 
tüpünün 7.8.941 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan eksili lb 

tatip çıkmadığ'ıodan 2490 sayılı kanunun 40 ıocı madde* 
cibince 1 ay zarfıoda pazarlıkla temin edilecektir. ~ I~ 

Şartnamesini rörmek ve pazarlı2'a ririşmek istiycnleriıı t 

merkez hıfzısıhha müessesesi satınalma komiıyonuna aıür.C 
ilan oluour. 

Ankara Beledye•lnllen: 
Beletiiye ihtiyacı için alıoacak olan 2000 kilo asitfinik, 4f 

asitsülfirik, 5500 kilo krezil 1000 kilo sülfat tiö fer ve :ıtOO !; 

olin on beş güa müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme)'• 
muştur. 

Muhammen bedeli 6048 lira 30 kuruştur. 
Temioah 453 lira 62 kuruştur. 

İhalesi 2.9.941 salı rünü saat 11 de yapılacaR-ından şarlll 
görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün encümeo kıl~ 
iıteklilerin de ihale günü olan 2.9.941 salı rünü saat ona "'v~t 
lü dairesinde tanzim edecekleri teklif melttuplarını belediye • 
de müteşekkil daimi encümene vermeleri. 

Bul 11 Vallllğlnden: 

Memleket hastahınesinin muhammen bedeli 2529 lira 151 
ilacın eksiltme müddeti 26.8.941 salı rünü saat 15 te yapılısı" 
re 15 fÜD uzatılmıştır. 

Şartname ve liste lstanbul, Ankara, Bolu Sıhhat 
mevcuttur. 

Elektrik, Havag~zı, Kalorifer (Tesisat ve Matz.J 

Ankara Beledlyealnden: 
Su işleri için alıoacak. olan 9ir ado't elektropoaıpa gru,0 

fÜn müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1615 liradır. 
Teminat 121 lira 13 kuruştur. 
Şartnamesinin 2örmek ve bedelsiz almak istiyenlerin hef 

cümen kalemine ve isteklilerin de 2.9.9-H sah i'Ünü aut 1 

belediye dairesinde müteşekkıl daimi encümene müracaatlar•· 

- ..J .. ~~ıı M. M. Veklletl Satmalma Koml•r•nunP• 
ıı 

7 kalem oto ıınpulile 1 adet aküınlatör satın alınacaktır· t G~ 
Hepsioe tıhmio olunan fiyat 975 lira olup teminatı 14 

kuruştu. ıf{I; 

İhalesi 20.8.941 çarşamba günü saat 15 de paıarlılda y•P 
Talip olanların komisyona müracaatları. 

D. D. Yolları ltletmesi U. Mild UrlUAUn4'~ 
Muhammen bedeli 1055 lira Olan muhtelif ebatta 600 ıııel 

sarıılı suploa tel (NBEU) 2.9.941 salı ıünü saat 11 de H•f t 

ıar l;,inası dahıliodelci komisyon tarafından açık eksilitme ili 
tın alınacaktır. 

1 
Bu işe rirmek istiyenlerin 79 lira 13 kuruşluk muvak~' 

ve kanunu rayin ettifi vesaikle birlikte eksiltme ıilnü •••1 

komisyona müracaatları lizımtiır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak 
dır. 

Mensucat-Elbis~undura-Camaşır v. s. 

Maliye V ekaletlnden ı 
Maliye meslek yatakhanesi için alıriacılc 40 adet yat•~' 

~I 
yastık, 80 yatak çarşafı. 80 yorıan kılıfı, 80 adet yastık 
çık eksiltme fÜnÜ olan 11.8.941 tarihinde mezkılr eşyaf' 
talip zuhur efmedifinden ek5iltme muddeti 10 ıün temdit ~ 

Muhammen bedeli 1452 liradır. p 
Muvakkat teminatı 198 lira 90 kuruştur. & 
Eksiltme 22.8.941 cuma günü saat 16 da levazım osU 

müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. f 

Nümune ve ıartnamesi levazım müdürlüğünde ıörülebil! 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleı1 S 

g-eler ve muvakkat teminat makbuzu veya baolca kefalet 
birlikte tayin olunan ıün ve saatte komisyona müracaatl,t" 

• * ııı Maliye meslek mektebi yatakhanesi için alınacak sD 
taniyenin ekıiltme ıünü olan 11.8.941 pazartesi ıünü ı••' 



MCiNAKASA GAZl1'D1 ' 
t.-patlıcan: '4 t.· 

16 t. 

aç. eks. 
paz:. 

Sivas Lise Müd. 
Karaataç Ask. SAK. 

370 50 lst. Kız Ôfretmen Okulu SAK 

29-8-41 14 -
28·8·41 16 -

günü saat 11.30 Ankarada M. M. V. Hava satın alma komisyonunda 
yTapı!aca~tır. E~saf .ve şartnamesi 175 kurusa komisy•ndao alınır. 

alıplerın bellı vakıtte komisyona gelmeleri. 

ve Li • 
"e ~esııantlı eti: 1.9 t. 
erhL e ıeker: 3.9 t 

... ı;.: 6930 . 
'e t k. 

creyat· 1 3 
Yat: 790 • . t. 
\le Ya k.·zeytin tanesi: 1. 7 t.·sabun: 500 k. 

&tbıe: ~3ıneyva: 22465 k. 
ı" kalem 
,e, ~•rb 

• flıul unye nohut, mercimek k. bamya .,,s. 
tli: 15 Y• nohut v ,1 , 

• L ı-arti 
il~· 

•t' Yun eti· 3 •: ı~o t . t. 
: 138 . 

l· ')-, t. . ,, t. 

"·ı. 24 
~. ,~· kalem 
• k ' •üt ve . trıak Yoturt 

ve seb ze 
Ç&Jır 

aç. eks. 4940 -
l> 5782 -
> 1187 50 
• 188~ -
• 2235 ~o 
> 2300 -
> 152) -
• 4277 25 
• 5186 50 

• 2366 70 
• 823 75 

paz:. beh. 50000 -
> 

kapalı z. 
> 

> 

aç. eks. 

• 

> 

60000 -
43820 -

433 04 

433 65 • 
89 06 > 

141 30 > 

167 66 • 
172 56 > 

114 37 > 

320 79 > 

388 99 > 

177 50 lst. Belediyesi 

61 78 > 

7500 - T opkapı Mal tepesi Ask. SAK 
lst. Komut. SAK Fındıklı 

4250 - > 

3268 50 • 
394 28 Bursa Amel Vefik flaşa Hut. 

32 48 İneröl Hast. Baştab. 

Bursa Kız Lisesi Miid. 
Buraa Nafıa Müd. 
Ank. Valilifi 

23·8·41 
23-8·41 
23-8-41 
23·8-41 
23·8-41 
23-8-41 
23·3-41 
23-8-41 
23-8·41 

3.9.41 
3·9-41 

22·8-41 
20-8-41 

4-9-41 
4-9-41 

21-8-41 
27-8-41 
2'7·8·41 

11 -
11 -
11 -
11 
11 -
11 -
11 -
ıı·-

11 -
14 -
14 -
11 -
15 -
15 30 
16 -
11 -
16 -
15 -
10 -
16 -
15 30 
11 -il: Soo otu: 410-45 t· 

ıe1'1 t. (l~•lye halinde) paz. 16250 - 2437 50 Hadımköy Civarında Muhaköyttnde 
Aık. SAK 

4.9.41 
29.f(.4 t 
21·8·41 
23-8·41 

'-~ze 
ttıak ve ınıhrukat 

(B Müzayedeler 
oh·1 1 ve 

Konya Lisesi Müd. 27-8·41 14 -
aç. eks. 

aç. art. •11k. Yedek malzeme 
ı._ ıı 
-..ı, 

1" 
, 'Y•lrosu 

11 ve r kl adlı 111ecmuaoın muayyen yerlerine 
• 
> 

500 -
690 -
252 -

46 36 Ank. Gümrük Müd. 
37 50 lıt. Belediyesi 
51 76 • 
18 90 ~ 

5.9 41 10 -
3-9-41 14 -
3-9-41 14 -
3-9-41 14 -

tiJatro e aın konulması işi 
Ye ı su dra k 
1
. r •rine 

7 
m ve omedi kısımlarının muayyen • 551 41 32 • 3-9-41 14 -

1 Pa11111~ 1 1112 ilan ve raklam konulması işi 
' tnenıu~at: 1057 k. 

k '•kıu • 2480 k. 

) 

• 
55039 13 
34061 22 

4002 - lıt. Gümrükleri Başmüd 

2551 - > 

115 - Karacabey Merinos Yetiştirme Çift· 

22-8-41 9 -
22-8-41 9 -
27-8-41 15 -

Ve koç: 250 ad. Beh. 6 -
lifi Müd. 

paı. 

tı:ıh 
~ tır etııı . llh•lllrıı eınıı olduğundan eksiltme 10 rün teodit edilmiştir. 

r >.iı:ı••kk en bedeli 1440 liradır. 
al 1, ~İltıtı •t teıninatı 108 liradır. 
k eletL·ıe 22.8.941 cuma afinü saat 15 de levazım müdlirlüğilnde 

N ıı.ı ek ·1 • I ilııı 11n 11 tıne komisyonunca yapılacaktır. 
•lekın: ."e fartnamesi levazım müdürlütünde ıörülebilir. 
t ve rın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madeelerindeki bel· 
''- llluv k '- . ıı.le la . a r;.at teminat makbuzu veya banka kefalet mektubıyle> 

Yın olunan gün ve saatte komisyena müracaatları. 

'f Q"··~ Deniz Ticareti Mektebi MUdUrlUIUnden: 
Eksiltme 

Mıktarı Muham. Muvakkat lhale şekli 
Çoğu A"l.ı fiyatı Ç•tu tutarı temin. ıün saat 

Adet Adet L. K. L. K. L. K. 

600 1 40 980 84 00 Açık 29.8.41 14 

100 1 00 140 

---
1120 

600 2 50 1750 
240 85 238 149 10 açık 29.8.41 14,39 

---
1988 

140 120 1 oe 140 
700 600 o 80 560 

ı h•vı aıto 780 o 18 151 20 
"•111 husu 175 150 o 75 131 25 124 61 açık 29.8.41 15 
l'aı:ı •vluıu 35 30 2 60 91 

840 750 o 70 588 

---
1661 45 

30 5 00 175 13 12 açık 29.8.41 15,30 

2660 260 9 50 
30 2 50 87 50 206 06 açık 29.8.41 16 

---
t.ı 2747 50 

ektebiın· . 
lrıd, ızın talebelerine lüzuma olan cins ve miktarı ve fiatları 
fl~r. )'azılı eşyalar ayn ayrı beş şartname ile eksiltmeye konul-

t~iltıne 
l'ic,r t Yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ortaköyde Yüksele De-
Y•pı\a:,L tnektebi müdürlüQ"ünde toplanacak satınalma '<amisyonun· 
QQnl "tır. 

ara . 
lllııh,,eb•ıt. nümuneleri ve şartnameleri ıörmeyi arzu edeler Mek-

t~ilt ... 1t•ıne müracaat etmelidirler. 
... e ere · · 2 3 ü elcrind k' ıştırak edeceklerin 2490 sayılı kanuı1un ve üne 

1'111ipl .e 1 tartları haiz olmaları lazımdır. 
lt erın y it 1 Y k epler M u arıda yazılı muvakkat teminatlarını st. ükse 
~ ltlekt uhasebeciliQ"ine yatırdıklarını göilerir makbuzlarını veya 

lla ibr•ı. Uplarını ve Ticaret Odasının 1941 yılı belıelerini komis
etıneleri lazımdır 

() . 
ilİ' .. "'." 1( -.,b · 1<1000 ( 0 ruma Geni K. Safanalma Komaayenuntlan: 

~l '•bın k, on dört bin çift) yün çorap ile 14000 (on dört çift) tire 
ıat t, A Palı ı.arf l' . - - • 

lçel Ii)efterdarlıfı 28·8-41 11 -

rabın muvakkat teminatı 368 yüo çorabın 473 lira ki ceman 841 li· 

radır, 

Şartnamesi ve nümuneleri her gün komisyonda görillebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale 

saatinden bir saat eveline kadar kemisyona vermiş olmaları ilan olu-

nur. 

13. 8. 1941 sayılı gazetemizde lstanbul Sıhhi Müesseseler 1 
Tashih 1 

leyli tip talebe yurdu için alınacağı ilan edilen (700) frenk göm
leği adedinin ('2700) adet olacatı tashihen ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yagiarı 

Devlet Meteoroleji lflerl Umum MUdUrlUIUnden 
Umum müdürlüğümüz ibtiyacı için 5000 litre benzin açık. eksilt· 

me suretiyle satın alınacadır. Eksiltmesi 1 Eylül 1941 pazartesi gü· 
nü saat 15 te devlet meteeroloji işleri uınum müdürlüğünde toplana

cak k.oınisyon tarafından yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 1500 lira olup ilk teminatı 112 lira elli ku

ruştur. llk teminat banka mektubundan gayri nakit veya nakit ye
rine kaim hükılınetçe kabul edilen tahviller komisyonca kabul edile
miyeceğ'i nden bunların münakua gününden evvel merkez muhasebe
ciliğine veya malıandıklarına yatırılarak alınacak makltuzun komis-

yona ibrazı. 

Müteferrik 

Ankera Lv. Amlrllll Sebnalma Kornisyonundan : 
Pazarlıkla 1000 kilo karpitle 50 kilo naftalin salın alınaoaktır. 
ihalesi 20.6.941 çarşamba ıünii saat 14 dedir. Taliplerin tahakkuk 

edecek fiyat üzerinde kıı.ııuni teminatlariyle birlikte Sa. Al. Ko. na 

relmeleri. 

Ankara V lllyetlnden : 

Keşif bedeli 9572 lira 96 kuruştan ibaret bulunan Maarif Vekile· 
ti binası dahilinde yapılacak. tamirat işine muktazi malzeme mübaya· 
ası ıı. 8. 941 günü ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuş 
ve talip çıkmadığından 21. 8: 941. p~rş~mbe günü ihalesi yapılmak 
üzere 10 gün milddetle temdıt edılmıştır. 

lsleklilerin keşif ve şartnamesini görmeleri için Nafıa mudurlütü· 
ne ve ihale ıünü de Nafıa komisyonuna müracaatları. 

Ankara Velillğinden 

Vilayet dahil yollarında çalıştırılmakta elan mütemadi tamirat 
işlerin de kullanılmak üzertt 2000 çalı süpürgesi 20 keıer ve 20 teste

reaio mübayaası 21 atust•s 941 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere pazar· 

lığa konulmuştur. 
Muhammen bedE"li 430 lira muvakkat teminatı 32 lira 25 kuruştur. 
Taliplerin ticaret edası vesikasiyle teminat makbuz veya mektup

larını hamilen yukarıda adı ıeçen ıün ve saatte daimi encümen ri· 

yasetine müracaatları. 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her ıün Nafıa müdürlüfünde fÖ· 

re bilecekleri. 

M. M. v. H•v• Satlnalma Keml•yenundan ı 

* * • 
2000 t. katran yağı alınaeaktır. Bak: D. D. Yolları ilanlarına. 

f:!zak, Zahire, Et, Sebzef~. s. 
lstanbul Lv. Aml llğl 5 25 t k ' atmalma Komisyonundan · 

b .. _00 uru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21.8.941 Perşe~-
e gunu saat 14.30 da Tophanede Lvz A . l' . 

misyonunda yapılac&ktır Taliplerin bcılli ~ak~ttır ıtkı ~atın alma ko·. 
e ctmısyona gelmelerı 

. . Ankara Beledlveslnden: 
Temızlık hayvanatı için alınacak 67 t 1 f •1 

15 
_ _ on yu a ı e 7'0 k'I 

run muddetle ve krpalı zarf usuliyle eksiltme e k ı o arpa 
Muh~mmen bedeli ti (5081) lira (25) kuruştu;. onulmuJ1tur. 

Temınat (381) lira (9) kuruştur. 
İhalesi 2.9.941 salı günü saat 11 de yapıla 11- .l • • - k b d · caı;;ınuan şartnamesıoı 

gorme ve e elsız almak istiyenlerin her aiin e - k ı . 
. '-l'l . el "h •- ncumen a emme ve 
ıste11. ı erın e ı ale günü olan 2.9.941 salı - -

1
- da' . gunu saat ona kadar 

usu u ıresınde tanzim edecekleri teklif mektu ı ,L 1 .J• 

l
.f P arını 111e e.ıye 

tek 1 mektuplarını belediye dairesinde mute•ekkil .l • • • 

l 
'# .. aımı encilmenıne 

verme er. 

K1rklareli Askeri &abnalma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı sebzeler kapalı zarf usulile eksiltmeye le: ı 
lhalesi 8.9.941 pazartesi gllnil saat 16 da Kırklarel" okna mkuıtur. 
1 b

. . · ı mer ez omu-
tan ığı ınasındakı askeri sahnnlma komisyonu d ı k 
1
. 

1 
. • . • n a yapı aca tar. Ta-

ıp erıo kanunı vesıkalarıle teklif mekuplımnı ihale s ı· d b' 
l 

._ . aa ın en ır saat 
evve ıro.omısyona vermeleri evuf ve şartnaaı ı · A k t 
L 

A • l'kl . e erı n ara, ıtanhul 
v. amır ı erı ve Çorluda sahnalma lcomisyonaoda fÖrülilr. 

Cinsi M'kt T 1 arı utan 
kilo lira 

---- -----
Teminatı 

Jira 
----- ------

Taze kabak 20000 1250 86,25 
Taze fasulye 22000 2035 171,52 
Patlıcan 22000 2970 222,75 
Domates 10000 750 56,25 
Taze bamya 6000 1350 151,25 
Yeşil biber 6000 480 36 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

'
~----------, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
., ......... ·-------------------------------~ 1. - Büyük boydan c20> çift ve yarım boydan '50• çift lastik 

çizme açık eksiltme usulile ıatm alınacaktır. 
2. - Muhammen bedeli .. 54)• lira olup 0't 7,5 muvakkat teminah 

t.40.88> liradır. 

3. - Eksiltme 26.8,941 salı günü saat 10,30 da Kabataşta Leva· 
zım Şubemızdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. (6943) 4-4 . "' . 

.1. - Şartnamesi mucibince 500.000 kr. ambalai otu kapalı urf 
usulıle saha alınacu.tır. 100.000 kilodım acıa11-1 olm k .. bı'r 

• • • • 'il & ama uzere 
kısmı ı~ıo dahı fıyat teklif edilebilir. 

II. - Eksiltme 28.8.941 cuma günü ıaat 10 40 da K b t t L 
Ş . ı • ... a a aş a o• 

vazıın ubeıı Alım Komiıyonuoda yapılacaktır. 

111. - 500.000 kg. ambalai otunun muhammen bedeli 35.000 lira 
olup muvakkat teminatı 2. 625 liradır. 

IV. - Şartnameler 17) kuruş mukabilinde s()zü. ıreçen Şubeden 

ve Ankara ıle lzmir Başmüdürlüklerinden temin edilebilir. 
V. - Eksiltmeye girecekler mühürlü teklif mektuplarını ve ayrıca 

teklif edecekle!i miktar üzerinden teminat akçesi makbuzu veya ban· 
ka mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı Zllrfların ihale saatinden 
bir saat evveline k.adar adı geçen Komısyon l<ıyasetine makbuz aıu-
bilinde verilmesi lüzumu bildirilir. (6963) 4-4 

DEVLET DEMİRYOLLARI vE LİMANLARI . . . . . . 

1 c: t f.- ~ .. i r. r ~, :-l n. :- ,.. " - .- -, , Ur L' "·'O EN 
.J • • 1 i iL Ut:llL Uıı.:j\ 1 uılL l1 !i ı 

Muhammen bedeli (ı00.000 iki yüz bin) lira olan 2000 ton kat
ran yağı 3.9.1941 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf uıulil i)e 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek igteyeolerin (11250 on bir bin ilci yüz elli) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teldiflerioi 
aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımcıhr. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (7235) 1-4 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Sötütlü çeşme sokafında 

24, 23, 19, 17, 25 ve 13 numaralı dükkan ve ahşap 3 barakanın be
dim ve tehassül edecek ankazının satışı kapalı zarf uıulile arttırmaya 
konulmuştur. Tahmin bedeli 6875 lira ve iik teminatı 515 lira 64 
kuruşt~r. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüfü lraleıninde l'Örüle
bilir. ihale 22.8.941 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen 
ibrazı lazımgelen vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarafatı çevre· 
ıinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü ıaat 14 de ka· 
dar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (6765) 

ıJ,ıt' "'ilk usu ıyle ekıiltmeıi 1.9.941 pazartesı ıunu saa. 
• ' koQlj•ra • Yenişehir Orman Koruına Genel K. binasındaki satın 

li 1Y&nu d ~ fJ tt ikiı· . n a yapılacaktır. 
" 1 •nıu lll b 1 1 · .,,> u ammen bedeli mecmuu 11200 ira o up tıre ço-

5000 adet arka çantası alınacaktır. Tahmin bedeli 34.500 lira 
kati teminatı 5175 liradır. Pazarlıkla ekıiltmesi 6.9.941 cumartesi 

lmtiyu Sahibi ve Yuı lıleri Direktörü: lSMAlL GIR~T 

Buıldatı y111 11lllUUH llat1Naa81• lıtlDIMal 
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MARDI 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 

3 molı Ptr1. 450 
6 • • 850 

12 • • lSoo 
Etranrer : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptra S MUltAKASA GAZETESi 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

-------------------_____.. 
T616phone: 49442 

Pov la Pablicite ı' adreuer 

l I' Admialıtratioa 
Journal Professlonnel des Fournissaurs at des Entrapreneurs de l'Etat Boite Poıtale Ne. 1261 

-ı. 

Tableau Synoptiqua das Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 

AdJu .. ic•tions au Rattais 

Mode 
d'adjudicat. 

• 

Priı: 

eatimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieuıı: d'adiudication et du 
Cabier de!I Charg-es . 

·----------------

ESKi FEVZiYE 

Jours Heures ~~~~~:z 1 Ş 1 K L 1 S E S 1 
Nişantaşında Karakol karşısında 

An•- ilk -Orta ve Lise kıeımları va 
Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Kayıa ve tecdidi k•Y'' 

1 her gün müracaat edilebilir. Tarifname isteyiniz. Telefon: 

15- ... ----------------------·--------~ • 

Cen•tructlona-R6paratlen-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Censtructlon·Cartographie 
Repar. bitisıe club ecelierı Gre a rre 377 65 Dir. lnstr. Pub. Edirne 25-8-41 
Trav. encluit et beton au konak du Villare Muhtar Village Yarma cie Sivas 1-9-41 
Conıtr. W.C. public 4'1 95 Municipalite Hassa 20-8-41 
Repar. pent Moralı Publique 3155 61 236 67 Vilayet Aydın 28·8-41 
Repar. pont Köprübaşı > 5579 25 418 44 Vilayet Samsun 28-8-41 
Censtr. W.C. public • 1416 09 106 20 Muoicipalite Terme 21-6-41 
Repar. pont Beydıf > 3900 - Vilayet lzmir 1-9-41 
Conıtr. a Karık.kale (Cah. eh. 114 P.) Gre a ıre 22082 02 3312 31 Com. Acb. 9ir. Gen. Fa.,r. Milit. Ank. 29·8-41 
Cenıtr. un reıulateur sur la riviere Kocaçay, canaux Pli cach. 268907 87 14506 31 Ministere Trav. P'ub. Ank. 12-9-41 

irriıatien ıur le littoral dreit de Kocaçay et 
trav. amelieration de la riviere Milrüvvetler 
(Cu. eh. 1344 P.) 

Cenıtr. depôt 
Repar. Huti41ue (ai.) 

> 7601 87 
4990 36 

570 14 Cemite Central Liıue Aviat. T. Ank. 4-9-41 
Vilayet Ank. 21-8-41 

--
14 _ ı 
16 _ ı 
15 -

16 - l 
11 -
14 - ı 

::] 
15 30 ' 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Hezat 3 . J. Er Ok. Alayı Sabnalma Komleyon 
Tb. 1. T'9. 2. Tb. 3. Muh. b. Mvk. t. l 

Cinsi kilesu kilosu kilosu lira lira tar. güoB ft 

" K. fasulye 5000 20000 20000 11250 i44 3.9.41 
Bulgur 27000 18000 18000 13869 103' • 
Mercimek 20000 25000 25000 14000 1050 ,, 
Nohu& 5000 10000 14000 4930 410 ,, 
Patateı 10000 10000 10000 3600 370 > 
Tuz 508 400 400 130 10 ,, 
K. setan 10000 7000 7000 2160 162 ,, 
Sarmısak ıoo 2()0 200 380 23 ,, 
Sabun 4090 2000 2000 4800 360 • 

Pretlulta Chlmlquea et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltalrec-Fournlture peur Hopltaux 
Pretiuita pharmaoeutiqaes: 77 lota Pat:.liqae 2095 - 157 20 Com. Perm. Municip. l!'t. 

K b'b r 500 300 200 500 38 ,, 
3-9-41 l4 - K: ü~ü: 5000 2000 4000 3520 264 > 

irmik 3000 3000 3000 360 27 > 

Bl6ctrlclt6·Gaz-Chaffal• Central (lnetallatlon et Mat6rlel 
l'il en cuivre iıole N.G.A.: 3 lots Pli · cach. 8370 - 627 75 Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Bur. Exp. H.paıa 

Kara k. erik 2500 2000 2000 '.l9l~ 215' > 1) 
17·9·4l l5 - Alayımızın senelik yiyecek ihtiıyacın teminen yukarıda ci .. 

tar, muhammen detieli ile ihale tarih ilin ve saatleri yaııl~ 
lem erzak kapalı zarf vo 10 kalem erzak ta açık eksiltme 

Hablllement • Chauaaurea - Tlsaus - Culr• 
Teile ırise pr. deublure: 56000 m. Gre l gre 18060 -
Doublure pr. manche: 6000 m. • 4983 60 
Etoffe bleue: 875.60 m. (aj.) • 
Habita: 12 completa, chapeau: 12 p. Publique 
Couverture en laine: 80 p. (aj.) 
Matelu: 40 p.-cıeussin: 40 p.·drap de lit: 80 p.· 

boaaae pr. ceuvertare: 80 p.-id pr. oreiller: 
80 P· (ai.) 

1440 -
1452 -

lottineı; 5oot paires Gre l rre 42580 -

Ameultlement pour Habltatlon et Bureaux•Taplsserle ete. 

1351 50 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
373 77 > 

Dir. Pr. Douaneı lst. 
Munici,,alite Trabzon 

108 - Ministere Financeı Ank. 
' 108 90 • 

6375 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

20-8-41 
20-8-41 
30-8-41 
22-8·41 
22-8·41 
22-8-41 

6-9-41 

15 30 
15 30, 

10 -
15 -
15 -

::-ı 
Tapiı (kilim): 5000 p. Gre a rre 17000 - 2250 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Oep. Aviat. 4·9-4 1 11 -

Miniıtere Finanoeı Ank. 22·8-41 14 -Lit: 40 p. (aj.) 1120 - 84 -

1'raveaux d'rmprlmerle - P•peterle - Fournlture de Bureaux 
lmpreuien revue da theatre de la Ville parai11ant Publique 1080 -

chaqae l' jour1 
lmprimeı (aj.) 1534 -

•••• de Conatı uctlc n. Planchea, Charpante 

Boiı de conıtr. en ıapin: 5000 m3 (Cah. eh. 1 L.) Pli cacb. 313000 -

Boiı de conıtr.: &9.160 m3 > 2050 68 
J • : 151.572 m3 > 3486 15 
> ,, : 493.115 m3 • 11836 44 

Madrier en tilleul: 50 m3 Gre a rr6 350B -

Tr•n•11•rt • Char9ement • D6char9ement 
Loeatlon meteur pr. ıervice maritime 
Traaıport ael: 400 t. 
Tranıportı de tiivera endreits 
Divers tranıporta: 17338 t. 

Combustlble - Carburant • Hull•• 
lelı: 28 t.-petrole: 500 k. 
Boiı d' orae aeo: 55 t.-obarbon tie boiı .le eb~ne: 

300 k.-petrole: 100 k. 
S.ai-oeke: 32 t. 
Charlıton tie terre: 30 t. 
Beiı c'v•• ıec: 30 t 
Huil• d'et6 pr. meteur: 2 t. 
Beaı.ine: )IOO litrea 
Boiı tie aapio: 25 t. 
Charben de Geltik: 38 t. 
Coke tie karablk: 140 t, 
Petrole:. 60 t. 
Boiı: 1170 t. 

Dlv•r• 
Ficıller 50 k. 
Hail• de reutiren: 2800 t. (Cah. eh. 3 L.) 

HaYl'UH: 5000 p. (Cah. eh. 175 P.) 
Claauclron petit: 100 p. 
Coton d'Adana: 1050 it. 
Mochine·outll Kadarak: 1 p. 
Boulonıı 45 lotı 
Reue de porteur 
dikea rechanre eamion Chevrolet: 113 leta 
Tapil (kilia): 470 p.•110 & paiuı 470 p. (aj.) 

Publique 
• 

Pli cacb. 
Gre a 1re 112040 -

Publique 

• 
> la t. 33 -
,. > > 25 -
,. 
,. 950 -

• 1500 -
> 750 -
> 360-
J 4830 -

12210 -
Pli cach. 23580 -

Gre a ıre 150 -
Pli caeh. 200000 -

Gre l rre 34500 -
ıt 

Publique 1050 -
Gre l rre 6225 -
Publique 2607 68 
Gre l rre 

> 11561 -
2606 -

81 - Com. Perın. Municipalite lıtanbul 

115 67 Vilayet İzmir 

16270 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Bur. Exp. H.pa~a 

153 80 Dir. Hygiene et Ass. Soc. Denizli 
261 46 • 
887 73 • 
525 - Com. Ach. Dlr Gen. Fab. Mil. Ank. 

45 - Office Sanit. Littoral Traltzon 
180 - Dir. Pr . . Monopoles Sivas 

Sümerbank Yerli Mallar Pazarı 
8409 - Com. Ach. Milit. Bolayır 

Dir. Trav. Pult. Bursa 
Med. en Chef. Hôp. lneıöl 

S-9-41 14 -

21-8-41 11 -

2-9-41 15 -

5-9-41 14 -
5-9-41 14 -
5-9-41 14 -

27-1-41 14 30 

25·8-41 15 -
20-8-41 15 -
1-10-41 14 -

1-9-41 16 -

29-S-41 16 -
27-8-41 15 -

79 20 Dir. Lycee Jeunes Filles Buru 4-9-41 10 -
56 25 • 4-9-41 10 -
33 75 • 4·9-41 10 -
72 - Municipalite Ank. 22·8-41 10 30 

112 50 Dir. Gen. Aff. Meteorelogies de l'Etal 1·9-41 15 -
56 25 Dir. Lycee Sivaa ı9-8-41 14 -
27 - • ·29-8-41 14 -

362 25 ,, 29-8-41 14 -
1831 50 Com. Aoh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 21-8-41 10 30 
1768 50 Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 4-9-41 16 36 

22 50 Com. Ach. Milit. Kayseri 
11250 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Caiase H.paşa 

28-8-41 11 -
3-9-41 15 -

C. A. Min. D!f. Nat. Depart. Aviat. 6-9·41 11 30 
C. Ach. Milit. Bursa 22-8-41 16 -

78 75 Com. Perm. Municip. İstanbul 3-9-41 14 -
938 75 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 27-8-41 14 -
195 '57 Com. Ach. Adm. Gen. Cb. Fer Ank. 1-9-41 15 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 27·8·41 15 -
> 22-8·41 11 30 

195 ~O Bir. Gen. Carloıraphie Ank. 28-8-41 10 -

alınacaktır. 
Satın alınacak olan bu erzak taburların buluntiukları dl 

teılim edilecektir. 
Şartnameler alay levazımında ve mesai aaatlerlode her ıl' 

lebilir. lsteklileriıı 941 yıh Ticaret odası vesikalariyle maliy~ 
vakkat teminat makbuzunu hamilen belli ıün ve saatle Hoıatt• 
ri mahfilde ıçtima eden alay aatın alma kemisyonuna mürac 

Silifke Jantlarma Okul Taltur KemutanhGınd,.t 
Mvk. tem. Muh. ltec._ r.fı 

Cinai Günü Saat lira kr. lira kr. 

Kuru fasulya 27.8.941 9,- 127 50 1700 
Patates , 9,30 94 50 1260 
Bulrur • 10,- 180 - 2400 
Maraş pirinç > 10,- 270 - 3600 
Nohut " 11,- 47 25 630 

.Silifke J. ekul talturunun 1.9.941 den 31.8.942 tarihine k• 1 
senelik ihtiyacı elan yukarıda yazılı bet kalem erzakı ı~uı.f' 
itibaren 15 ıün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

!haleleri 27.8.941 çarşamba rünü yukarıda yazılı saatlerde 
cakhr. Evsaf ve nümunele ekuldadır. Şartnameler bedelıiz •• 

Talipler muayyen iünde muvakkat teminatlarını malaandı 
tırarak eksiltmeye başlamadan evvel belıelerile komisyona 
atları. 

Topkapı Maltpe•lndoki Satınalma Komlsronll 
20 ton sadeyafı pazarlıkla satın alınacaktır. Muhamen 

bin liradır. 

Hususi şartlar ve ev.ııaf Topkapı - Maltepe askeri satıP.ı-' 
misyonunda iÖrülebililir. 

Pazarlık 22.8.941 cuma ıüoü saat 10 da mezkur kommiı)' 
pılacaktır. . 

Kati teminatı 5100 liraciır. 
-.. ... 

latanbul Belediyesinden : 
Hase,ki, Cerrahpaşa, Beyotlu ve zührevi hastalıklar hastala 

Zeynepkimil dotum evinin yıllık ihtiyacı için almaca~ 7~,'J'J' 
beyaz Karaman eti kapalı zarf ıuulü ile eksiltmeye konulmuştol·, 
kilosuD\ln tahmin betieli 56 kuruş ve ilk teminatı 314!.I lir• 1 
ruştur. ~ 

Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde rörtll•b 
lbaleai 2.9.941 salı g-ünü saat 15 ae daimi encümende yapıl 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yıtıo• 

caret odası vesikaları ve kanunun tarifatı çevrosindo bazırhf 
tek.lif mektuplarını ihale aünü saat ıaat 14 e kadar daimi ell 

vermeleri lizımaır. 

Harita Umum MUtlUrlUIUntlen: 
Harla kıtası hayvanatının 44 ton koru ot ve 30 ten • 

1 'l. 8. 941 günü yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26. 8. 941 aalı rnnn sa•'~ 
Ankara Ce9eci Harta Umum Müdürlük binasında Satınal ... 
yon unda yapılacaktır. 

Her ikisinin muhammen becieli tutarı 4130 lira, 
309 lira 7~ kuruştur. 

Taliplerin muayyen eksiltme 1&atinden evvel yatırılmıf '(f 

natlarına alt makbuzlariyle birlikte yazılı gün ve ıaalte t' 
relmelori. 


